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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0297/2011, adresată de M. S., de cetățenie srilankeză, privind 
cererea acestuia de obținere a cetățeniei cehe 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deține cetățenie srilankeză și are azil în Cehia din 2003. Acesta are o prietenă de 
cetățenie cehă cu care are un copil de cetățenie cehă. El a depus o cerere de obținere a 
cetățeniei cehe, dar aceasta i-a fost respinsă deoarece petiționarul este șomer. Petiționarului i-
a fost, de asemenea, respinsă și cererea pentru permisul de ședere pe termen lung. Autoritățile 
cehe consideră că acesta ar trebui să renunțe mai întâi la permisul de azil. Petiționarul nu 
înțelege de ce trebuie să predea mai întâi permisul de azil și se teme că, fără acest document, 
nu mai poate solicita un permis de ședere. Acesta solicită sprijinul Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Drepturile pe care statele membre ale UE le acordă resortisanților țărilor terțe cărora li s-a 
recunoscut statutul de refugiat au fost armonizate la nivelul Uniunii Europene prin 
Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare 
la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a 
putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de 
protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate. Statele membre trebuie 
să garanteze egalitatea de tratament între beneficiarii statutului de refugiat și propriii 
resortisanții în ceea ce privește o serie de drepturi în acest sens. 
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Mai exact, conform articolului 26 alineatele (1) și (2) din directivă, statele membre au 
obligația de a autoriza beneficiarii statutului de refugiat să exercite o activitate salariată sau 
independentă. De asemenea, ele se asigură că beneficiarilor statutului de refugiat li se oferă 
activități precum posibilități de formare ocupațională pentru adulți, acțiuni de formare 
profesională și experiență practică la locul de muncă în condiții echivalente celor aplicabile 
propriilor resortisanți.

Conform articolului 24 din directivă, statele membre eliberează beneficiarilor statutului de 
refugiat un permis de ședere care este valabil pentru o perioadă de cel puțin trei ani și care 
poate fi reînnoit. Condițiile în baza cărora poate fi retras un permis de ședere sunt enumerate 
în mod exhaustiv și nu includ cazurile în care un refugiat al cărui statut este recunoscut 
depune pur și simplu o cerere pentru un permis de ședere pe termen lung. 

Cu toate acestea, cât privește refuzul autorităților cehe de a acorda unui refugiat cu statut 
recunoscut cetățenia cehă, revine fiecărui stat membru sarcina de a stabili condițiile pentru 
dobândirea sau pierderea cetățeniei respective. Aceste aspecte nu se înscriu în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii și, prin urmare, Comisia nu are competența de a interveni.

Directiva 2003/109/CE a Consiliului („Directiva privind șederea pe termen lung”) a fost 
modificată în 20111 pentru a include și beneficiarii de protecție internațională, adică refugiații 
și beneficiarii de protecție subsidiară. Conform directivei modificate, beneficiarilor de 
protecție internațională li se poate acorda un permis de ședere pe termen lung după 5 ani de 
ședere legală și continuă într-un stat membru. După obținerea acestui statut și în anumite
condiții, aceștia pot să se mute într-un alt stat membru și, de asemenea, pot să obțină aici un 
permis de ședere pe termen lung.

Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională a acestora până la 20 mai 
2013. În acest sens, ca regulă generală, beneficiarii de protecție internațională își pot exercita 
drepturile enunțate în directivă numai după expirarea acestui termen limită.

Concluzii

Comisia nu poate urmări acest caz deoarece nu există informații care să indice o eventuală 
încălcare a dreptului UE. Dacă dorește, petiționarul poate să consulte un avocat și/sau o 
organizație neguvernamentală din Republica Cehă, pentru a primi informații suplimentare cu 
privire la procedurile naționale relevante în cazul său.
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